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RESUMO  

 

O presente estudo tem como objetivo identificar a estética dos videoclipes da Banda Nocet, 

uma das referências na produção de vídeos de rock em Santa Maria. A banda foi criada em 

1989, teve seu primeiro videoclipe lançado em 1990 e o último em 2012. O videoclipe, mais 

do que um formato audiovisual, tornou-se uma forte ferramenta de divulgação por meio de 

imagens, que adquiriu sua própria estética com base em outras já existentes. Sendo assim, o 

trabalho apresenta os principais conceitos sobre o audiovisual e o videoclipe, sua origem, 

linguagem e elementos estéticos. A partir de classificações tipológicas propostas por autores 

especializados no tema como Kaplan (1987 apud TREVISAN, 2011), Goodwin (1992 apud 

TREVISAN, 2011), Negus (1996 apud TREVISAN, 2011) e Trevisan (2011), buscou-se 

identificar características estéticas de tais tipos. Para tanto foi utilizada a metodologia 

sugerida por Trevisan (2011) que propõe categorias de análise em relação a forma e conteúdo.  

Palavras-chave: Videoclipe, estética, Santa Maria; Banda Nocet;  

 

 

ABSTRACT  

 

The present study aims to identify the aesthetics of video clips of Nocet Band, one of the 

references in the production of rock videos in Santa Maria . The band was created in 1989 , 

had his first music video released in 1990 and the last in 2012 . The video , more than an 

audiovisual format , has become a strong tool of dissemination through images , which 

acquired its own aesthetic based on existing ones . Thus, the paper presents the main concepts 

of the audiovisual and music video , their origin , language and aesthetic elements . From 

typological classifications proposed by expert authors on the subject such as Kaplan (1987 

apud TREVISAN , 2011) , Goodwin (1992 apud TREVISAN , 2011) , Negus (1996 apud 

TREVISAN , 2011) and Trevisan (2011 ) , we attempted to identify aesthetic characteristics 

of such kind . For both the methodology suggested by Trevisan (2011 ) proposes that 

categories of analysis regarding the form and content was used . 

Keywords: Video clip, aesthetics, Santa Maria; Nocet Band; 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a cultura pop rock nos mostra que é difícil pensar em música sem pensar 

em imagem, pois mesmo ouvindo alguma música sem ter algum suporte midiático visual, ao 

fecharmos os olhos podemos imaginar o que se passa durante ela, alguma lembrança ou algo 

que desperte nosso sentimento. Com a popularização da televisão começam a surgir novas 

formas de divulgar músicas, uma delas é o videoclipe. Porém, a divulgação de músicas por 

meio de audiovisuais não é nada revolucionária, antigamente Elvis Presley já fazia filmes em 

que apareciam as performances de suas canções. Ainda, nos anos 80, Michael Jackson e 

Madonna se tornaram mundialmente conhecidos devido a exibição de seus videoclipes na 

MTV, onde se inicia uma transformação que modificaria a maneira de ver e ouvir música 

(TREVISAN, 2011). 

    Naquela época o surgimento de novos dispositivos audiovisuais, como o 

videocassete, possibilitou novas experimentações com imagens e músicas, consolidando  

 

“uma certa dimensão plástica está sempre presente na música de qualquer tempo e se 

existe alguma razão que justifique a abordagem cinematográfica ou televisual da 

música ela está justamente na explicação desses aspectos visuais que são muitas 

vezes negligenciados na prática musical rotineira, quando não inteiramente 

eliminados no registro fonográfico, na difusão radiofônica ou na abordagem 

musicológica tradicional (MACHADO, 2000, p.158).” 

  

Nesse contexto, pode-se dizer que desponta o videoclipe, um formato audiovisual 

estimulado pelo crescimento tecnológico dos meios de comunicação audiovisual e pelas 

possibilidades criativas de suas linguagens. Conforme Brandini (2006), ao longo de sua 

história, é possível observar que, mais que um formato conectado à música, o videoclipe 

impõe uma diferente forma de comunicação, uma forma audiovisual menos tradicional, se 

comparada à cinematográfica ou a televisual. Além disso, ao observar a evolução desse 

formato, pode-se afirmar que é, antes de tudo, uma ferramenta de divulgação, em que se 

apresenta um produto, no caso uma banda, música ou cantor, através de uma estética de 

imagens, podendo ser utilizado como um instrumento publicitário. Muitas vezes, as 

mensagens transmitidas ultrapassam as letras das canções, divulgando tendências, 

comportamentos e produtos que: 
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Expropriados de seu valor de uso original, adquirem pseudo-valores para serem 

‘consumidos como objetos (...). Os elementos visuais são articulados numa (não) 

narrativa que expressa em imagens difusas, contraditórias e fugazes, significados 

presentes na música (BRANDINI, 2006, p.4). 

 

Assim, os videoclipes foram criando sua própria estética, diferente e peculiar, a partir 

da apropriação de outras já existentes, na música, televisão, cinema e publicidade. Nesse 

sentido, o videoclipe define-se, para Pedroso (2006), como uma peça sucinta. Se comparado 

ao cinema, à propaganda ou a um programa televisivo, é possível ser realizado com baixo 

orçamento, mas com grande potencial de distribuição, sem uma forma “quadrada”, fixa, 

como nas palavras da autora, “uma rejeição quase que total de toda a forma instaurada de 

como fazer corretamente um produto audiovisual, recorrentes das linguagens que herdou” 

(PEDROSO, 2006, p.111). 

Lipovetsky (1989, p.189) afirma que a base fundamental da publicidade é a estética e 

que, através da valorização plástica das coisas, atingindo “principalmente ao olho, é promessa 

de beleza, sedução das aparências, ambiência idealizada, antes de ser informação”. Sendo 

assim, podemos falar que o videoclipe utiliza de suas imagens para encantar o expectador, 

criando “uma comunicação afinada com os gostos de autonomia, de personalidade, de 

qualidade de vida, eliminando formas pesadas, monótonas e infantilizadas da comunicação de 

massa” (LIPOVETSKY, 1989, p.189). Assim como na publicidade, o videoclipe faz uso de 

elementos artísticos e estruturais de outros formatos para deixar uma mensagem atrativa ao 

telespectador. Ou seja, ambos são feitos para vender um produto, uma ideia, um artista, uma 

música, além de buscar entreter ou, até mesmo, encantar o espectador. 

Em Santa Maria, cidade central do estado do Rio Grande do Sul, existem diversas 

bandas que se utilizam desse formato para a divulgação de seus trabalhos. Hoje ainda mais, 

pela facilidade de acesso a equipamentos de registro audiovisual e das tecnologias de edição e 

distribuição (internet) de produções. Como alguns exemplos, podemos citar as bandas “Os 

Marias”, “Sexta Etílica”, “Rinoceronte”, “Sandro e Cícero” e “Nocet”.  Essa última foi uma 

das pioneiras na produção de videoclipes, divulgando trabalhos audiovisuais desde 1990. 

Sendo assim, o presente estudo tem como tema a estética dos videoclipes em Santa Maria, a 

partir da análise das produções da Banda Nocet.  

Pode-se dizer que o objetivo de grande parte das bandas é de divulgar suas músicas e 

ter o reconhecimento merecido pelo seu trabalho. Segundo Brandini, 

  

um videoclipe produzido para ser lançado com o álbum de uma banda, divulgado 

por emissoras de TV a cabo, pode conseguir o mesmo efeito do ato de lançar uma 
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banda em turnê mundial, que geraria enormes custos para promoção (BRANDINI, 

2006, p.5). 

 

Brandini (2006) ainda nos falaque o rock não é só música, que a essência presente 

nesse estilo sempre esteve ligada a vários sentidos, explicitamente, o visual que, quando unido 

aos jovens, se torna um estilo de vida, o estilo rocker.  

Além disso, os videoclipes desempenham a função de satisfazer a necessidade dos fãs 

em ter contato com o mundo da música, principalmente com os artistas. Com a Era Virtual, o 

processo de interação entre indivíduos de tribos diferentes sofre uma mutação, surgindo uma 

nova forma de consumir os videoclipes, por meio do qual a pessoa pode absorver mais de um 

estilo ou artista ao mesmo tempo através da interação online. Isso tudo favorece a produção 

de novos videoclipes para suprir a constante necessidade de absorção de conteúdo 

(BRANDINI, 2006).   

 A videomúsica, televisiva ou virtual, à medida que funciona como elemento de 

interação e representação de identidade do público jovem, pode ser observada como “um 

apelo publicitário construído para captação desta audiência” (BRANDINI, 2006, p.9).  Sendo 

assim, torna-se uma das ferramentas mais utilizadas pelos intérpretes, por meio do qual pode-

se unir o lado artístico ao comercial. Nesse contexto não há como negar a importância da 

emissora MTV, o canal que popularizou os videoclipes. Conforme Brandini (2006, p.15), 

“com certeza a MTV funciona como uma vitrine, um comercial para uma banda nova que 

está surgindo, um apelo publicitário”. 

 Contudo, no Brasil muitos dos videoclipes ainda são produzidos de forma 

independente, ou seja, na maioria das vezes os músicos pagam a produção do próprio bolso a 

fim de que o trabalho seja divulgado e desperte a atenção de novos seguidores. Assim 

aconteceu com a banda Nocet, que já utilizou desse artifício em quatro produções: Neon 

(1990), It will pass by me (1992), Maragato Robot (2007) e Doomsday (2012) para conquistar 

novos admiradores e se projetar no cenário musical.  

 Compreender a estética dos videoclipes produzidos em Santa Maria tem uma grande 

importância particular, pois o autor do presente estudo integra uma banda e tem a noção de 

como o mercado musical é concorrido. Assim, é interessante observar como se dá a 

concepção de videoclipes no interior do estado, distante dos grandes eixos de produção 

audiovisuais já consolidados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Portanto, 

acredita-se que os resultados do trabalho podem mostrar a estética dos videoclipes produzidos 

na cidade, a partir das produções desenvolvidas pela Banda Nocet, uma das principais 

fomentadoras da prática. 
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Nesse sentido, o problema de pesquisa desenvolve-se a partir da seguinte questão: 

quais elementos apontam a estética dos videoclipes da Banda Nocet? Acredita-se que tal 

explicação será possível a partir da observação das estéticas empregadas nos videoclipes da 

banda produzidos entre o ano de 1990 e 2012. Portanto, pretende-se primeiramente, 

contextualizar o videoclipe no campo do audiovisual, definir as características estéticas do 

gênero videoclipe, em seguida, analisar os clipes da referida banda chamados Neon (1990), It 

will pass by me (1992), Maragato Robot (2007) e Doomsday (2012) e, finalmente, observar a 

estética apresentada nos videoclipes escolhidos. 

Para conduzir as análises será aplicada a metodologia apresentada por Trevisan 

(2011), em que se propõe um suporte abrangendo as características de forma, que são, 

enquadramentos, imagem (tempo de cenas, corte e ritmo) e efeitos especiais, e conteúdo, que 

implica o gênero, mensagem e importância da imagem do artista exposto no vídeo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

1 VIDEOCLIPE E LINGUAGEM AUDIOVISUAL 

 

Segundo Marie (2006), audiovisual é o adjetivo escolhido para qualificar as obras que 

utilizam simultaneamente o áudio e o vídeo em seus meios de produção e o videoclipe se 

insere nessa categoria. Para Trevisan (2011), o videoclipe é facilmente associado ao cinema e 

à publicidade, porém, alguns estudiosos dizem que ele é a mistura da televisão e do rock e 

ainda há quem diga que os videoclipes são a junção da música popular e do vídeo. A partir 

desse panorama, abordaremos alguns conceitos básicos sobre esse formato audiovisual.  

 

 

1.1  O VIDEOCLIPE 

 

O videoclipe é um formato pertencente à televisão, assim como os telejornais, novelas 

e seriados. Contudo, por unir música, imagem e um estilo diferenciado de montagem, o vídeo 

musical tornou-se um forte instrumento de divulgação para os artistas. (SOARES, 2004). 

Tendo suas origens na publicidade, na experimentação dos curtas alternativos e nos 

princípios gerais da TV, essa forma dinâmica e criativa de fazer clipes começa a influenciar a 

estética do cinema tradicional e da programação televisiva, bem como inovar a própria 

publicidade. Muito mais que um formato audiovisual, o videoclipe é uma ferramenta 

mercadológica, em que se divulga um produto, no caso uma banda, um(a) cantor(a), uma 

canção, através da estética das imagens.  

Podemos observar que os videoclipes são mídias audiovisuais compostas por 

fragmentos de imagens, as quais não precisam manter-se por muito tempo na tela. Segundo 

Soares (2011, p 22), “as imagens videoclípticas são assim: fruto de um eterno devir. Elas 

parecem feitas para serem “cortadas”, editadas, montadas, pós-produzidas”. Nesse sentido, 

Brandini (2006) comenta que a elaboração estética e técnica na produção dos videoclipes 

segue os padrões profissionais dos vídeos publicitários, porém, a quantidade de imagens 

fragmentadas, que é executada por meio de uma ordem aleatória, estimula sentimentos que 

deixam a música mais intensa e significativa, tornando-se imediatamente compreensiva.  

A partir do final da década de 80 e início dos anos 90, a discussão sobre o videoclipe 

começa a tomar amplas proporções, analisando não somente o formato audiovisual que se 

estabelecia, mas também o contexto social e econômico que o engloba. O videoclipe passa a 

ser reconhecido como um dos mais importantes meios culturais emergentes na cultura popular 
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contemporânea, que teve grande impacto tanto na música, moda, cultura e juventude, quanto 

nas formas que se operam a televisão, publicidade e o cinema, inclusive. 

Trevisan (2011, p.18) afirma que “a produção audiovisual ordena-se pela velocidade. 

Nada de lentidão, de tédio, alguma coisa deve estar se passando na tela, com o máximo de 

efeitos visuais”. Dessa forma, com efeitos visuais que agucem a visão e a audição é que o 

sociólogo francês Gilles Lipovetsky (1989) referência o que chama de ‘cultura clip’. Para ele 

a variabilidade é a principal característica dessa cultura de massa fabricada para o prazer e a 

recreação do espírito. Conforme o autor,  

 

para a cultura industrial, o presente histórico é a medida de todas as coisas, ela não 

temerá a adaptação livre, o anacronismo, a transplantação do passado no presente, a 

reciclagem do antigo em termos modernos. Enfim, porque é uma cultura sem rastro, 

sem futuro, sem prolongamento subjetivo importante. É feita para existir no presente 

vivo (LIPOVETSKY, 1989, p. 210). 

  

Nesse contexto, Lipovetsky (1989) considera existente um comportamento de 

consumo que deve seu poder persuasivo à simplicidade que manifesta tal qual a publicidade. 

Dessa forma, na produção audiovisual, a cultura da narrativa é substituída pela cultura do 

movimento, construída sobre um mar de imagens, buscando a emoção e a sensação imediata. 

Segundo o autor, o videoclipe representa o máximo dessa cultura expressa, uma vez que não 

se trata mais de simplesmente ilustrar um texto musical através de um universo imaginário. 

Na verdade, “o clip representa a expressão última da criação publicitária e de seu culto à 

superfície: a força da moda conquistou a imagem e o tempo midiático; a força da batida 

rítmica põe fim ao universo da profundidade”. Tornando-se então um “alvoroço” através do 

desfile de imagens em constante mutação (LIPOVETSKY, 1989, p.212). 

Conforme Trevisan (2011), tratando então o videoclipe como um estilo audiovisual, 

decorrente da união da música com a televisão, é necessário que seja colocado em uma 

estrutura que explique a função das performances, forma essencial de promoção numa 

indústria com várias linguagens e suportes de comunicação.   

Por causa da importância dos videoclipes, podemos dizer que muitos artistas passaram 

a compor suas canções tendo em mente o clipe, criando maiores chances de a música ficar 

conhecida no mercado musical. A maneira como o telespectador utiliza os produtos da 

indústria musical popular é influenciado pela tecnologia dos vídeos e seu meio de 

comercialização.  

Segundo Jhally (1995, p. 134, apud TREVISAN, 2011, p.25), “a nossa experiência de 

uma determinada canção é diferente quando a conhecemos só de a ouvir”.  Nesse caso, a 
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interpretação é pessoal, com a possibilidade de ser associada a momentos, ideias e lugares. 

Porém, ao ouvir uma canção depois de ver o seu vídeo, modifica-se a natureza do consumo. 

Para Soares (2004), a execução visual de uma música tende a estabelecer o significado que ela 

terá ao público. Segundo o autor, importante lembrar que o processo de escolha das imagens 

do videoclipe, não leva necessariamente em conta o que a música quer dizer, mas sim o que 

irá fazer vendê-la. Sendo assim, ao criar um videoclipe é necessário imaginá-lo como uma 

forma de criar a imagem e o conceito de um artista, contemplando-o mais que um princípio 

artístico ou comercial.  

A principal finalidade dos videoclipes sempre foi proporcionar entretenimento, porém, 

foi com o aumento do interesse nas formas culturais que surgiam e sua influência nas forças 

mercadológicas, que vários questionamentos fortaleceram para criar o videoclipe. Quando a 

música transformou-se em característica essencial para a cultura, sua ligação com a 

experiência visual tornou-se inseparável, seguindo a concepção de que o som deve ser 

produzido por uma fonte física e visível (AUSTERILITZ, 2007, apud TREVISAN, 2011). 

Para Trevisan (2011), uma maneira de registrar a performance dos artistas eram os 

discos, contudo, os shows ao vivo eram utilizados como forma de atrair os seus fãs, pois neles 

era possível trazer novos arranjos de músicas antigas, ou lançar novos trabalhos, aquecendo o 

mercado musical, uma vez que essas releituras performáticas fomentam a curiosidade e por 

consequência o consumo. Contudo, a proposta de estimular as músicas usando imagens é 

muito anterior ao que chamamos de videoclipe.  

Segundo a autora, podemos observar diversos experimentos oriundos dessa união 

entre som e imagem, ainda que nenhum deles tenha alcançado a popularidade do videoclipe e, 

mesmo com pouco tempo de existência, os Soundies e Scopitones devem ser lembrados. Em 

meados da década de 40, presentes em bares e restaurantes, nos EUA, encontravam-se os 

Panorom Sound, que  

“eram semelhantes às jukeboxes, com uma pequena tela posicionada no lugar da 

janela onde aparecia o carrossel de discos (TREVISAN, 2011, p 78). [...] Os filmes 

dos soundies eram semelhantes aos números musicais dos filmes deste gênero, 

geralmente em um palco com um cenário simples e temático ao fundo, onde os 

cantores, atores ou bailarinos, coreografavam ou interpretavam as canções” 

(TREVISAN, 2011, p. 79).  
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Figura 1: Projetor de soundies. Fonte: Internet 

 

Outra experiência de união de música e imagens que figurou na década de 50 foram os 

Snaders Telescriptions, que conforme Trevisan (2011), eram a filmagem de números musicais 

cantados e tocados em cenários produzidos para completar a grade de programação das 

emissoras de TV, bem como representar os artistas que não poderiam comparecer ao vivo. 

Assim como os soundies, o snaders não trouxeram muitas contribuições para a linguagem dos 

videoclipes como conhecemos hoje, mas colaborou para que o público começasse a se 

habituar com a imagem criada para a música. 

 

 

Figura 2: Frame de Snaders Telescriptions.  Fonte: Internet 

 

Mas é na década de 60, mais precisamente na França, que, segundo Zebral (1997) tem 

início alguns experimentos mais ousados. Os scopitones 

 

 “tecnicamente eram uma versão mais evoluída dos soundies [...] A maior diferença 

deles, entretanto, era a ambição maior dos scopitones. Como o próprio videoclipe, 

não pretendia ser um mero registro da atuação do cantor e de seu grupo ou banda. 

Tinham identidade própria, através de um roteiro, ou de um relato breve, 

condensado e descontinuo e mantinham um desenvolvimento autônomo em relação 

embora, ao mesmo tempo, estivessem ligados a ela” (ZEBRAL, 1997, p. 21)  
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Figura 3: Projetor de scopitone.  Fonte: Internet 

 

 Assim, é possível constatar que, através dessas experiências audiovisuais, foi se 

formando o videoclipe, onde as pessoas começaram a acostumar-se com a ideia de unir 

música e imagens, presentes até os locais que eram frequentados pelos jovens, através dos 

soundies, aos televisores, pelos snaders, e ainda, os scopitones, contribuindo com a 

linguagem audiovisual. Isso tudo foi além das sequencias que eram geradas nos filmes 

musicais, na verdade esses experimentos agregaram outros significados que vão muito além 

de música dançadas, não eram simples atores cantando e dançando para contribuir com a 

narrativa ou contar uma história em forma de música. 

 Trevisan (2011) dedica dois tópicos do seu capítulo intitulado “A era proto-

videoclíptica: origens e desenvolvimento da estética” sobre os promos, que são pequenos 

filmes feitos com o objetivo de divulgar as bandas e seus singles, que começaram a ser 

produzidos e utilizados pelos artistas e pegas gravadoras por volta de 1966. Um exemplo é a 

banda The Beatles que gravaram três diferentes versões para os seus dois últimos singles: 

Paperback Write e Rain. Dessas versões, duas foram produzidas em estúdio e uma era o 

promo oficial da música. Contudo, a grande característica dessas produções, tornando-as os 

primeiros videoclipes, é a sua autonomia. Cada sequência parecia ter significado próprio, não 

fazendo necessariamente parte de uma história, porém, devido a sua lentidão, ainda não 

poderiam ser comparados aos futuros clipes, mas começavam a delinear características de 

produção e objetivo mercadológico que aparecem nos videoclipes atuais.  

 Conforme a autora, alguns anos à frente, em 1970, os promos transformaram-se em 

peças necessárias no mercado musical, da mesma forma que os videoclipes são nos dias 

atuais. No entanto, como não era possível o artista estar presente em todos os programas de 

TV, a principal função da primeira fase dos promos era essa, não aproveitando a capacidade 
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apresentada pelo formato, onde, “poucos que ousavam sair do lugar comum das performances 

tradicionais faziam maior sucesso entre a audiência” (TREVISAN, 2011, p.90). 

No mesmo tópico a autora menciona os exemplos de bandas mais audaciosas em suas 

experiências audiovisuais, Pink Floyd e The Who seguiam o exemplo dos The Beatles 

buscando acrescentar humor e coisas absurdas nas imagens. Não sendo apenas a banda 

tocando em lugares diferentes, o clipe Happy Jack (1966), da The Who, traz uma pequena 

história que é contada em fragmentos, deixando de lado a letra e os músicos que, nesse caso, 

passam a ser personagens. A banda Pink Floyd também foi de grande contribuição para os 

videoclipes quando, em 1972, gravou um concerto aos pés do vulcão Vesúvio que veio a se 

tornar o documentário “Pink Floyd ao vivo em Pompeia”.  

 A segunda fase dos promos, segundo Trevisan (2011), pode ser remetida a metade da 

década de 70, quando as bandas de rock aumentaram o uso do vídeo unido a música, 

observando a utilidade de o artista poder mostrar outras capacidades e assim colaborar com a 

formação do seu estilo. A Residents foi a banda que teve maior destaque na crescente área dos 

videoclipes, conforme o autor, 

  

“para a banda, o novo meio foi uma oportunidade de explorar e expor sua “aberração 

interior”, como eles mesmos comentam. Um desordenado passeio pelos devaneios 

que passavam em suas mentes.” (TREVISAN, 2011, p. 98). 

 

 Com um projeto chamado One minute movies, a Residents lançou em 1980 quatro 

vídeos de um minuto, em que apareciam alienigenas, pessoas com cabeça em formato de olho, 

além de desenhos animados intercalados com as imagens. 

 

Figura 4 - The Residents - One-Minute Movies – Fonte: Youtube 

 

 Em 1975, os britânicos da Queen criaram uma das produções mais famosas da época 

Bohemian Rhapsody. Segundo site Queenpedia.com, o intuito da banda era ilustrar a capa do 

seu novo álbum, trazendo a escuridão, transformou-se em uma das imagens mais 

emblemáticas da música. Nesse sentido, Trevisan (2011), comenta que para muitos esse foi o 

http://www.youtube.com/artist/the-residents?feature=watch_video_title


19 

 

primeiro videoclipe legítimo, pois comparado aos outros muitos promos esse era o que tinha a 

estética mais parecida com a dos videoclipes.  

 

     

Figura 5 – Promo Queen - Bohemian Rhapsod  - Fonte: Youtube 

  

          

Figura 6 – Capa do Disco Bohemian Rhapsody Fonte: Wikipedia  

 

Ainda, como importante contribuinte para o crescimento videoclíptico, Austerilitz 

(2007, apud TREVISAN, 2011, p.101) cita David Bowe, que percebeu no vídeo a chance dos 

artistas incorporarem diferentes personagens dando maior liberdade de expressão artística. O 

cantor ficou conhecido como “camaleão do rock”, pois mostrava diversas facetas de sua 

personalidade, que coexistiam em várias realidade de vídeos. Assim, Trevisan (2011, p. 101 e 

102) observa que 

“com relação à linguagem a que se refere, o clipe mais interessante, sem dúvida, é 

Ashes to Ashes (1980). Nesse vídeo Bowie aparece primeiro vestido como um bobo 

da corte da era medieval caminhando por uma praia, em seguida, num quarto de 

hospício, todo branco e acolchoado. Posteriormente, surgem os personagens dessa 

corte (uma rainha, uma figura religiosa e alguns nobres) que fazem os backing 

vocals em diversas situações. Bowie ainda canta em uma cadeira esquisita, colocada 

no centro de uma cozinha suburbana, vestido de astronauta. O clipe parece um filme 

de ficção científica ou uma viagem introspectiva surreal.” 
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Figura 7- David Bowie - Ashes To Ashes – Fonte: Youtube 

 

Nota-se elementos que estão presente nos videoclipes atuais como a utilização de 

efeitos especiais, a falta de sentido objetivo aparente, a não linearidade, entre outros. Dessa 

forma, observa-se que inicialmente primeiras experiências entre música e imagens não 

passavam do registro da performance dos artistas em cenários um pouco mais elaborados, que 

não eram o palcos de shows. A partir dos promos percebe-se que as produções começam a 

ficar mais elaboradas, diferente de simples sequencias musicadas, mostrando uma certa 

transgressão das regras clássicas do audiovisual como a narrativa cinematográfica, ainda que 

se utilizem os mesmos recursos.  

 

 

1.2 LINGUAGEM AUDIOVISUAL – ELEMENTOS 

 

Sendo o videoclipe um produto audiovisual, é interessante que se conheçam os 

elementos que configuram a linguagem audiovisual para uma análise mais aprofundada. 

Pode-se afirmar que o audiovisual é, segundo Marie (2006, p.25), “o adjetivo que 

designa todas as obras, a um só tempo, imagem e sons, seus meios de produção, e as 

indústrias e artesanatos que as produzem”. Podendo assim transmitir ideias e sensações que, 

segundo Martin (2011, p. 25), “proporciona, portanto, uma reprodução do real, cujo realismo 

aparente é, na verdade, dinamizado pela visão artística do diretor”.  

Os meios audiovisuais englobam o cinema, a televisão e a internet, que possuem 

linguagem própria para a transmissão de imagens em movimento e sons. O cinema começa a 

mudar quando se distancia de certa forma do teatro, quando a câmera perde um pouco de suas 

amarras e começa a levar o olhar do espectador de um modo diferente, que é quando são 

criados os planos e enquadramentos. 

Segundo Jean-Claude Bernardet:  

 

Os passos fundamentais para a elaboração dessa linguagem foram a criação de 

estruturas narrativas e a relação com o espaço. Inicialmente o cinema só conseguia 

http://www.youtube.com/artist/david-bowie-pat-metheny-group?feature=watch_video_title
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dizer: acontece isto (primeiro quadro), e depois: acontece aquilo (segundo quadro), e 

assim por diante. Um salto qualitativo é dado quando o cinema deixa de relatar 

cenas que se sucedem no tempo e consegue dizer ‘enquanto isso’. Por exemplo, uma 

perseguição: veem-se alternadamente o perseguidor e o perseguido, sabemos que, 

enquanto vemos o perseguido, o perseguidor que não vemos, continua a correr, e 

vice-versa. Óbvio, para hoje. Na época, a elaboração de uma estrutura narrativa 

como esta era uma conquista nada óbvia (BERNARDET, 1996, p. 33). 

 

O enquadramento faz parte dessa estrutura narrativa, organizando os fragmentos da 

realidade filmados e como serão mostrados na tela. Além do enquadramento, ainda temos 

cena, sequência, plano e tomada que compõem a linguagem audiovisual. 

Segundo Martin: 

 

O tamanho do plano determina em geral sua duração, sendo esta condicionada pela 

obrigação de dar ao espectador tempo material para perceber o conteúdo do plano: 

assim, um plano geral costuma ser mais longo que um primeiro plano; mas é 

evidente que um primeiro plano poderá ser longo ou bastante longo se o diretor 

quiser exprimir uma ideia precisa: o valor dramático prevalece então sobre a simples 

descrição (MARTIN, 2011, P.40). 

 

Segundo Rodrigues (2007), a maior parte dos planos tem a finalidade de conferir 

clareza e percepção à narrativa, sendo que o close, primeiríssimo plano e o plano geral, na 

maioria das vezes, passam uma intenção psicológica precisa e não apenas descritiva. 

Conforme o autor os planos mais utilizados são: 

 

a) grande plano geral: “planos bastante abertos, servindo para situar o espectador em 

que cidade a cena se desenvolve” (RODRIGUES, 2007, p. 27). Pode ser usado sempre que se 

queira impressionar o público com um grande alcance do cenário (um deserto ou uma grande 

cidade) ou do evento, como um campo de batalha; 

 

 

Figura 8 - Pink Floyd ao vivo em Pompeia: Youtube 

 

b) plano geral: Segundo Rodrigues (2007), o plano geral abrange toda a área da ação. O 

lugar, as pessoas e os objetos de cena se mostram num plano aberto para familiarizar o 
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público com a aparência geral de uma cena. O plano geral também permite um espaço 

suficiente de movimento aos atores; 

 

Figura 9 - Pink Floyd ao vivo em Pompeia: Youtube 

 

c) plano americano: Com o princípio nos westerns americanos, com a incumbência de exibir 

a cartucheira do revólver na cintura especialmente para as cenas de duelo. Introduz o 

personagem que domina a cena, geralmente é mostrado do joelho para cima (RODRIGUES, 

2007); 

 

Figura 10 - Nocet - It will pass by me. Fonte: Youtube 

 

d) plano médio: pode ser definido como um plano intermediário entre o geral e o primeiro 

plano, mas o tamanho do enquadramento costuma variar bastante. Segundo Rodrigues (2007, 

p. 29), “o personagem é enquadrado da cintura para cima”. 
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Figura 11 - Nocet - Doomsday. Fonte: Youtube 

 

e) plano conjunto: plano em que se enquadram dois atores (fechado) ou três (aberto), com 

uma mesma importância na cena (RODRIGUES, 2007); 

 

 

Figura 12 - Nocet - Doomsday. Fonte: Youtube 

 

f) plano próximo (primeiro plano): “Nele, o personagem é enquadrado do busto para cima, 

dando maior evidência ao ator, servindo para mostrar características, intenções, atitudes e 

mudanças mínimas de emoção” (RODRIGUES, 2007, p. 29); 

 

 

Figura 13 – Nocet - It will pass by me. Fonte: Youtube 

 

g) primeiríssimo plano (close ou close-up): “Mostra o rosto inteiro do personagem, do 

ombro para cima, definindo a carga dramática do ator” (RODRIGUES, 2007, p. 30). Deve ser 

usado com moderação para efeito especial.  
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Figura 14 – Nocet - Neon. Fonte: Youtube 

 

h) superclose: “Close fechado do rosto do ator, enquadrando o queixo e o limite da cabeça, 

mais utilizado na televisão por sua força e impacto dramático (RODRIGUES, 2007, p. 30)”; 

 

Figura 15 - Nocet - Doomsday. Fonte: Youtube 

 

i) plano detalhe: Exibe partes, detalhes do corpo humano ou de objetos. Indica emoção ou 

aspectos de impacto. (RODRIGUES, 2007) 

 

 

Figura 16 - Nocet – Maragato Robot. Fonte: Youtube 

 

Os planos e enquadramentos são de suma importância para a construção de um 

produto audiovisual, pois é a partir do conhecimento desses que podemos construir um roteiro 
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da sequência que queremos gravar, deixando claro no roteiro quais tipos de planos e 

enquadramentos vamos usar para alcançar o objetivo do produto audiovisual. 

A partir de uma série de planos e cenas, temos uma sequência, que são vários planos 

consecutivos montados em uma ordem (por vezes cronológica) que dá sentido ao filme, 

possuindo começo, meio e fim, com o propósito de contar uma determinada história.  

 

 

1.3 A MONTAGEM 

 

A montagem é a organização dos planos gravados de maneira que se possa contar uma 

história, resultando em um produto chamado de filme ou produto audiovisual. 

Martin define que: 

 

A montagem (ou seja, a progressão dramática do filme, em suma), obedece, assim, 

exatamente a uma lei do tipo dialético: cada plano comporta um elemento (apelo ou 

ausência) que encontra resposta no plano seguinte: a tensão psicológica (atenção ou 

interrogação) criada no espectador deve ser satisfeita pela sequência de planos. A 

narrativa fílmica surge então como uma série de sínteses parciais (cada plano é uma 

unidade, mas uma unidade incompleta) que se encadeiam numa perpétua superação 

dialética (MARTIN, 2011, p.156). 

 

Assim, a organização das cenas, planos e enquadramentos é o que dará sentido a um 

filme ou peça audiovisual. E, mesmo tendo inúmeras maneiras de montar um filme, ou 

produto audiovisual, todos têm o mesmo objetivo de contar algo, uma história, de informar e 

transmitir ao público a mensagem. 

Para Martin (2011, p.147)  

 
“a montagem constitui, efetivamente, o fundamento mais específico da linguagem 

fílmica, e uma definição de cinema não poderia passar sem a palavra “montagem”. 

Digamos desde já que a montagem é a organização dos planos de um filme em 

certas condições de ordem e de duração”. 

 

 

Existe no Brasil certa distinção entre os termos montador e editor, sendo montador o 

profissional de cinema e o editor o de TV e vídeo, porém com o trabalho de montagem cada 

vez mais digitalizado, essa distinção está deixando de existir, tendo o editor o mesmo sentido 

de montador. A montagem para um audiovisual tem a função narrativa. É ela que dará ritmo à 

história e a contará de modo que o espectador a compreenda (MARTIN, 2011). 

Zebral (1997) discorre que podemos encontrar diversos tipos de montagem, uma delas 

é a alternada, que possui uma sequência simples e narrativa, com o intuito de contar uma 
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história. E outra é a montagem em paralelo, que mistura uma sequência de planos sem ter uma 

relação simultânea entre eles, sendo assim discursiva e não narrativa. Segundo Karel Reiz 

(1966, apud CANELAS, 2010, p. 6), Pudovkin criou montagem construtiva, em que “a 

matéria-prima do trabalho é composta pelos fragmentos de película, que correspondem aos 

vários pontos de vista em que foi filmada a ação”. Nessa montagem, o criador só executa os 

fragmentos de onde os fatos são filmados, sendo assim um instrumento utilizado para moldar 

alguns acontecimentos reais que sejam realmente importantes e ocultando o restante. 

Porém, Martin (2011) estima que foi Eisentein que apresentou a melhor classificação 

da montagem, já que esse consegue explicar todos os tipos de montagem, desde a mais 

simples até a mais complexa, apresentando-nos os seguintes tipos: montagem métrica, 

montagem rítmica, montagem tonal, montagem harmônica e montagem intelectual. Martin 

(2011, p.164) explica-as como: 

 

- montagem métrica (ou “motor-primário”, análoga à métrica musical e baseada na 

duração dos planos); 

- montagem rítmica (ou “emotiva-primária”, baseada na duração dos planos e no 

movimento de cena); 

- montagem tonal (“emotiva-melódica”, baseada na ressonância emocional do 

plano); 

- montagem harmônica (ou “afetiva-polifônica”, baseada na dominante afetiva, 

tendo em vista a totalidade do filme); 

- montagem intelectual (ou “afetiva-intelectual”, combinação de ressonância 

intelectual e dominante afetiva, tendo em vista a consciência reflexa). 

 

Para Eisenstein, a montagem não era só uma sequência de planos, ou uma ligação 

entre as partes. Ele considerava o plano como uma célula viva que só adquire sentido ao ser 

associada a outros planos (DEL AMO, 1972, apud CANELAS, 2010). Segundo Dancyger 

(2006), ao constatar a eficiência da montagem e da composição de imagens, Eisenstein 

tornou-se o mestre dessa arte, podendo até ser chamado de o “pai” da montagem.  

Taveira (2006) fala sobre uma liberdade de estilo na montagem dos videoclipes, em 

que o que dita o ritmo é a variação e a duração de uma imagem na tela. Quanto mais agitado, 

rápido, mais intenso. Para o autor, essa é uma forma de contar uma história ou transmitir 

sensações e significados visualmente. Nesse sentido, o autor comenta sobre uma técnica 

bastante comum em clipes, o jump-cut: 

 

Fazer jump-cut, isto é, cortar em descontinuidade ou juntar dois planos descontínuos 

é tão ou mais importante quanto o corte em continuidade. O tempo e o espaço em 

função disso, entram em colapso. O tempo real e o contexto são substituídos por 

grandes lapsos de tempo e de espaço. O lugar pode ser qualquer um; o tempo idem 

(TAVEIRA, 2006, p.53). 
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Outra técnica bastante utilizada em videoclipes são os chamados set pieces, que 

segundo Dancyger (2003), equivalem a vários curtas-metragens, unidos por uma linha 

narrativa fraca, onde as imagens são mais marcantes do que a história. Esse efeito é 

conseguido através de uma montagem descontinua utilizando planos mais fechados 

descontextualizando o personagem da história.  

Soares (2004, p. 21) ainda nos fala que o videoclipe não deve ter sua expressão apenas 

através da montagem, pois existem vídeos que não apresentam cortes, isso revela que o 

videoclipe é um produto “extremamente plural” que conduz a diversos meios de linguagem. 
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2 ESTÉTICA DO VIDEOCLIPE 

 

Não há como pensar a estética do videoclipe sem relacionar com a MTV (Music 

Television), emissora precursora na exibição de videos. Quando foi criada surgiram boatos de 

que “a música nunca mais seria a mesma”, o que não deixa de ser verdade, porém falavam 

isso de uma forma triste, como se a música só servisse para ser ouvida (CANEVACCI, et. al, 

2006, p. 60). Por um lado estavam certos, iniciava uma nova maneira de consumir e criar 

música. Segundo Canevacci, (et. al, 2006, p. 60), “o “sentir” música não se restringia somente 

à dimensão da orelha (se é que alguma vez tenha sido somente a isso), mas se alastrava 

segundo novos impulsos rumo a uma multissensoralidade do corpo”. Assim, a MTV 

contribuiu com um processo que já estava sendo testado na publicidade, uma nova forma de 

se comunicar, onde os ritmos musicais e sonoros se uniam ou distanciavam de acordo com os 

novos meios de percepção.   

Conforme Soares (2004), a própria terminologia que define o videoclipe apresenta-nos 

uma característica: a concepção de velocidade, de estruturas reduzidas, visto que sabemos que 

o videoclipe é uma peça de curta duração, com o propósito de promover as músicas de seus 

intérpretes. Por isso, o videoclipe tem uma formação compacta, com imagens rápidas e 

instantâneas.  

Nesse sentido, Taveira (2006) assegura que a estética do videoclipe, por ser a união de 

diversas fontes e trazer elementos do cinema, televisão e publicidade, é totalmente mutável. 

Segundo o autor, deixa de lado os fundamentos clássicos da montagem, fugindo da narrativa 

linear e do foco em um só personagem, tornando-se fluida e efêmera.  

Outros elementos que se tornam essenciais são o ritmo e a dinâmica, pois através de 

uma união de planos, contínuos e descontínuos, é possível proporcionar o destaque dramático 

e frenético. Dessa forma, segundo Trevisan (2011, p. 18),  

 

“a estética de videoclipe, dinâmica, é um movimento progressivo, em busca de 

mudanças. Nesse sentido, permite tanto a utilização de ritmos frenéticos, 

descontrolados, como elementos clássicos da narrativa linear, numa mistura que não 

empobrece a produção audiovisual, mas, pelo contrário, adiciona novos sentidos”. 

 

 

Além disso, segundo autora, deve ser observado forma e conteúdo da linguagem 

videoclíptica, não sendo idealizada somente na imagem ou conceito. 
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Nesse contexto, Machado (2000) discorre que uma tendência atual do videoclipe é 

afastar ou extinguir as normas de qualidade de produção presentes na publicidade ou no 

cinema comercial, fazendo valer a fluência enérgica mostrada no audiovisual. Segundo o 

autor,  

 

agora presenciamos o retorno de um primitivismo deliberado, à imagem “suja”, mal 

iluminada, mal ajustada, mal focada e granulada, o corte na rebarba, a câmera sem 

estabilidade e sacudida por verdadeiros terremotos, todas as regras mandadas  para o 

vinagre e todo o visível reduzido a manchas disformes, deselegantes, gritantes, 

inquietantes (MACHADO, 2000, p. 177). 

 

 O autor ainda ressalta que é necessário ter uma visão crítica dos planos musical e 

visual, para assim nascer um videoclipe mais interessante e com a sensibilidade renovada. 

Para Machado (2000), a principal razão para que as bandas e produtores rompessem as formas 

narrativas e figurativas dos primeiros videoclipes é pelo fato dele não ser um formato 

propriamente atribuído para a exibição habitual, para um simples espectador sentado em 

frente à televisão. Assim como constatou Pat Aufderheide (1986, apud MACHADO, 2000, p. 

178),  

 

os videoclipes ultrapassam também os limites do próprio aparelho de TV, invadindo 

as salas de exibição, tomando conta de paredes de shopping centers e lojas de 

departamentos, e se fazendo presente até mesmo nas performances ao vivo e na cena 

dos clubes (AUFDERHEIDE, 1986, apud MACHADO, 2000, p. 178). 

 

 

Machado (2000) também cita outra característica do videoclipe: a descontinuidade. 

Um formato em que tudo pode mudar entre um plano e o outro, desde a figurino, o lugar, a 

iluminação e assim por diante, tornando cada plano ora mais ora menos independente e 

fugindo das formas tradicionais de linearidade. O autor também cita uma descontinuidade na 

combinação da imagem-som, em que o sincronismo labial e o corte junto à batida acabam 

ficando de lado, tendo o vídeo mais autonomia e vida própria, podendo, em certos casos, a 

música ser modificada para se adaptar à estrutura fílmica.  

Sendo assim podemos identificar como características do videoclipe a velocidade das 

imagens, a mistura de linguagens e elementos audiovisuais, tanto do cinema como da TV, 

inclusive da publicidade, a quebra da linearidade, descontinuidade e a maior ênfase na 

imagem do que na história.  
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2.1 A ESTÉTICA DO VIDEOCLIPE – CLASSIFICAÇÕES, CATEGORIAS E 

APONTAMENTOS 

 

Alguns autores dedicaram seus estudos para classificar os videoclipes em relação a sua 

estética ou temática, colaborando para a compreensão de sua linguagem além de sua 

importância para a indústria musical e audiovisual, É evidente que o videoclipe está integrado 

na sociedade atual, e, por isso, acaba se tornando conteúdo de diversas pesquisas acadêmicas. 

Uma importante contribuição nesse sentido, nos é dada por Trevisan (2011), que faz em sua 

tese um levantamento sobre as classificações, categorias e apontamentos acerca dos 

videoclipes, a partir do principais atores sobre o assunto que são: Kaplan (1987), Goodwin 

(1992) e Negus (1996). Devido à importância desses autores e a dificuldade de acesso as suas 

obras originais esse tópico será desenvolvido a partir da referida tese.  

Segundo Trevisan (2011, p. 39), “parte da literatura especializada ocupa-se em 

enfatizar seu aspecto visual, seus conteúdos sociológicos, bem como sua importância 

enquanto artefato cultural pertencente ao pós-modernismo”. Ann Kaplan (1987) é uma autora 

que através de uma concepção histórica do rock, faz constatações que dividem os 

questionamentos em sujeito e resistência, estética, ideologia e gênero.  

Conforme Trevisan (2011), Kaplan (1987 apud TREVISAN, 2011) fala que vídeos 

exibidos na MTV agregam uma nova história que se diferenciam da ficção mostrada pelo 

cinema. Nesse contexto, a autora discorre sobre os recursos técnicos e formais dos clipes 

exibidos na MTV, em que há o “abandono dos recursos das narrativas tradicionais das culturas 

mais populares até agora, isto é, causa-efeito, tempo-espaço e relações de continuidade são 

frequentemente violadas, junto com a concepção usual de personagem” (KAPLAN, 1987 p.33 

apud TREVISAN, 2011, p. 42).  

Desse modo, Kaplan (1987 apud TREVISAN, 2011) cria cinco categorias para 

configurar forma e conteúdo dos videoclipes exibidos na MTV. A autora divide-os em: 

romântico, em que são relatadas histórias de relacionamentos, amores ou perdas; socialmente 

consciente, com queixas à sociedade; niilista, fazendo uma mistura de temas exóticos, 

característicos do rock dos anos 80; clássico, que segue o padrão dos filmes hollywoodianos; 

e, por fim, o pós-moderno, em que se percebe a presença simultânea de todas as linhas, não 

sendo um estilo particular, mas sim uma mistura dos estilos.  
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Já Goodwin, conforme Trevisan (2011), propõem outra abordagem para o estudo do 

videoclipe, agregando novos apontamentos a partir das ideias de Kaplan (1989 apud 

TREVISAN, 2011). Pela visão de Goodwin (1992 apud TREVISAN, 2011), primeiramente é 

necessário entendermos o conceito de sinestesia para compreender os videoclipes, pois o autor 

observa que muitos videoclipes não fazem uma relação direta com a letra da música, podendo 

transmitir outros significados sensoriais a partir da música.  

Para Soares (2004), sinestesia quer dizer reunião de múltiplas sensações (ao contrário 

de anestesia, ou “nenhuma sensação”). Janotti Jr. (1995, p.1 apud SOARES, 2004, p. 43) 

ainda complementa, observando que a melodia unida à imagem “carrega consigo as 

possibilidades da fruição musical e da imagem não como representação, mas como uma 

associação de sensações caleidoscópicas”.  

Assim, Goodwin (1992 apud TREVISAN, 2011) procura expor a relação entre som e 

visão e entender como o conteúdo sentimental é visualizado identificando três tipos de 

relações entre a música e seus vídeos: ilustração, amplificação e disjunção. Na ilustração é 

mostrado o que  

 

a letra da música está contando, ou quando esta  letra quer que o ouvinte se sinta de 

alguma  forma  em  particular e as imagens do vídeo tentam  ilustrar o “humor” 

música (GOODWIN, 1992, p.89 apud TREVISAN, 2011, p. 52). 

 

É também ilustração, quando se percebe que a sequência de cortes acompanha o ritmo 

da música. Já na amplificação as imagens adicionam novos significados não evidenciados na 

letra, mas que não conflitam com ela. E, por fim, a disjunção ocorre quando as imagens não 

têm relação de significado com a letra e parte visual parece não se encaixar à parte musical 

(GOODWIN, 1992 apud TREVISAN, 2011). 

Trevisan (2011) observa que, assim como Kaplan (1987 apud TREVISAN, 2011), além 

de refletir sobre os videoclipes através de sua relação entre canção e imagens, Goodwin (1992 

apud TREVISAN, 2011) classifica a variedade dos vídeos mostrados na MTV em grupos 

como: crítica social, paródia autorreflexiva, paródia, pastiche, promoção e homenagem. Além 

de poderem servir como ferramenta de divulgação para outras obras audiovisuais.  

Trevisan (2011) traz o questionamento de Negus (1996 apud TREVISAN, 2011) 

questiona a relação entre som e imagem no vídeo, e alega que Goodwin (1992 apud 

TREVISAN, 2011) deixa a desejar ao tratar do som e imagem nos videoclipes, pois a 

separação entre ilustração, amplificação e disjunção feita por Goodwin (1992 apud 

TREVISAN, 2011) só é concebida em relação à imagem-letra. De acordo com Negus (1996 



32 

 

apud TREVISAN, 2011), isso leva a crer que o receptor irá memorizar a letra de uma música 

logo na primeira audição, sendo que isso acontece apenas depois de ouvir várias vezes. O 

autor ainda tenta esclarecer os conceitos (ilustração, amplificação e disjunção) de Goodwin 

(1992 apud TREVISAN, 2011), comparando-os aos conceitos: diegético, não diegético, 

paralelismo e contraponto.  

Segundo Negus (1996, apud TREVISAN, 2011), diegético é a expressão que 

utilizamos quando é possível identificar de onde vem a música em um vídeo, um exemplo 

disso é quando vemos a imagem da pessoa cantando a música que estamos ouvindo. Ao 

contrário do diegético, o não diegético é usado quando a música não acompanha a ação 

fílmica. Já o paralelismo é quando a música acompanha a atuação de uma forma previsível, 

conforme cita o autor, “as imagens seguem ou ilustram a letra de uma canção ou quando a 

parte visual acompanha paralelamente o ritmo, timbre ou melodia da música” (NEGUS, 1996, 

p. 90 apud TREVISAN, 2011, p.66). E, por fim, o contraponto que, para Negus (1996 apud 

TREVISAN, 2011), é exatamente o oposto do paralelismo, em que busca-se agregar 

significados ao vídeo e expressar ideias que não estão evidentes na música. 

 Por fim, Trevisan (2011) propõe uma classificação tipológica acerca dos videoclipes 

em relação à imagem dos artistas sendo dividida em: artista em evidência, história em 

evidência e conceito em evidência.  

O primeiro tipo, intitulado “artista em evidência”, é quando o intérprete da música 

aparece desempenhando sua performance em palcos, estúdios ou em qualquer outro ambiente, 

apresentando como característica principal o foco total na imagem do artista dublando a 

canção (TREVISAN, 2011, p. 234). Já a segunda classificação, “história em evidência”, 

aparece quando o videoclipe traz a ideia de narrativa, não obrigatoriamente ilustrando a 

canção, mas sim uma série de acontecimentos, em que apareça um personagem ou narrador. 

“Conceito em evidência” é a terceira e última classificação apresentada por Trevisan (2011, p. 

234), que tem como principal característica a utilização de efeitos especiais e animação, não 

sendo necessariamente digitais, mas algo mais conceitual, em que o artista até pode aparecer 

dublando a música, porém não sendo centro das atenções, e o que sobressai são os elementos 

estéticos (TREVISAN, 2011, p.234). 

Sendo assim, as diversas classificações e conceitos apresentados pelos autores acima 

são de fundamental importância para compreensão dos videoclipes analisados, buscando 

facilitar as interpretações.  
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3  O ROCK EM SANTA MARIA         

 

Segundo o documentário “Crime ao vivo – Um elo, uma Era” dirigido por Tiago 

Andrade dos Santos e lançado em 2006, por volta dos anos de 90, Santa Maria ficou 

conhecida como a Seatle do Sul. Seatle é uma cidade americana que possuía um cenário 

musical local muito forte onde se descobriu bandas como Nirvana, Alice in Chains, 

Soundgarden e Pearl Jam. Naquela época, surgiram em Santa Maria as bandas Fuga, Nocet, 

Doce Veneno e Feeling. O que as diferenciou das outras bandas da época foi o fato de que 

elastocavam músicas próprias, tendo as quatro lançado um CD intitulado “Elo Um” e assim 

conquistando uma base sólida de fãs. No entanto, a cena rock santamariense já existia desde 

os anos 80 com as bandas Thanus e A Bruxa, mas apenas na década seguinte que elas se 

tornaram conhecidas.  

Atualmente, das quatro bandas que participaram do “Elo Um”, apenas a banda Nocet 

está na ativa, tendo lançado seu último disco em 2006. Contudo, existem diversas outras 

bandas que estão seguindo o mesmo caminho da música autoral na cidade, um exemplo 

consolidado é a Rinoceronte,criada em 2007 por Paulo Noronha (voz e guitarra), Vinicius 

Brum (baixo e voz) e Luiz Henrique (bateria). Em 2009 lançou o EP “Rinoceronte”, em 2010 

o primeiro CD “Nasceu” e em 2013 o segundo CD chamado “O instinto”. Assim como as 

bandas do “Elo Um”, a Rinoceronte também está conquistando uma legião de fãs por onde 

passa, fazendo rock de qualidade e se consolidando no mercado musical local e do estado.  

Contudo, a banda Nocet continua sendo a banda mais antiga de Santa Maria na ativa, 

apesar de ter seu último disco lançado em 2006, em 2012 lançou um novo single chamado 

“Doomsday”, que resultou no quarto videoclipe da banda. 

 

 

3.1  A BANDA NOCET 

   

Segundo Marcus Molina, atual vocalista e baixista da Nocet, a banda surgiu em 1989, 

em Santa Maria/RS, com o intuito de fazer arte em forma de música e levar cultura aos quatro 

cantos do Mundo. A formação original contava Renato Molina (voz), Gustavo Assis Brasil 

(guitarra), Marcus Molina (baixo e vocal), Fabricio Soriano (bateria) e Alberto Moraes (letras 

e produção). 
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Em 1997 a banda lançou seu primeiro CD autoral intitulado “N”, pelo selo paulistano 

Megar Hard/Progressive Records, alcançando reconhecimento da mídia internacional, a 

exemplo das publicações: BALLBUSTER (USA), ROCKHARD (Grécia), METALHAMER 

(Alemanha), BURRRN! (Japão) e GUITAR PLAYER (BR). 

Após um tempo afastada dos estúdios, mas sempre na estrada, e quase uma década de 

mudanças na formação, a Nocet retoma o trabalho autoral em 2006 com 

o disco “Bullets”, desta vez no formato ‘power trio’ - Marcus Molina (baixo e voz), Fabricio 

Soriano (bateria) e Ben Borges (guitarra).  

A principal preocupação da Nocet na realização dos videoclipes de suas músicas está 

relacionada com a interpretação que o diretor ou roteirista farão da letra para produzir as 

imagens, bem como na linguagem visual mais adequada à estética musical. 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia presente no trabalho trata-se de uma análise qualitativa, pois conforme 

Michel (2005, p.33), “na pesquisa qualitativa o pesquisador participa, compreende e 

interpreta”. Segundo a autora, por meio desse tipo de pesquisa não podemos afirmar a verdade 

através de números ou estatísticas, mas sim através de análises profundas e exposições 

fundamentadas sobre o assunto, fazendo uma reflexão em que as ideias não podem ser 

reduzidas a simples números.  

Nesse sentido, na primeira etapa da pesquisa foi feita uma revisão bibliográfica sobre 

os principais conceitos sobre o audiovisual e o videoclipe a serem trabalhados para que se 

tivesse o embasamento teórico necessário a fim de ver e interpretar o que se passava em cada 

videoclipe. Foram abordados assuntos como as origens dos videoclipes, bem como a 

linguagem visual empregada e seus elementos, a estética dos videoclipes e as classificações 

dadas alguns autores considerados relevantes para o tema. Além disso, buscou-se 

contextualizar o trabalho da Banda Nocet, objeto de estudo deste TFG, dentro da cena rock de 

Santa Maria. 

Posteriormente, foram selecionados quatro videoclipes, os quais foram submetidos a 

uma análise a partir de critérios estéticos configurados pelo pesquisador mediante as 

categorias de análise de videoclipe já propostas pelos autores referidos no capítulo 2.1. Nos 

videoclipes foram analisados fatores como planos e enquadramentos, montagem e efeitos 

visuais (arte, fotografia e digitais), além de aspectos do conteúdo, conforme explicação no 

próximo tópico. Consequentemente, verificou-se em quais das categorias esses videoclipes se 

encaixam (lembrando que essas não são exclusivas) com a finalidade de criar considerações 

mais aprofundadas sobre os recursos estéticos utilizados nas produções da banda Nocet. 

Para guiar as análises, foi utilizada a metodologia desenvolvida por Trevisan (2011), 

que parte de alguns apontamentos de Carlsson (1999 apud TREVISAN, 2011) em que sugere 

uma configuração de análise dos videoclipes entendendo que, sob um ponto de vista estético, 

deve-se abranger características de forma e conteúdo. Sendo assim, para a análise e 

categorização dos videoclipes, deve-se levar em consideração aspectos estéticos de elementos 

audiovisuais observados nos estudos acadêmicos existentes sobre o tema, conforme 

apresentado a seguir:  
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1.  Forma: diz respeito às característica que podem distinguir o gênero dos demais.  

Aqui foram observados os enquadramento - ângulos, planos e movimentos de 

câmera, constatando se existe alguma diferenciação ou se são os tradicionais; a 

imagem - tempo e rapidez das cenas, quantidade de cortes entre as cenas e se 

seguem o ritmo da música e formato das imagens (grafismos, cenas gravadas ou de 

arquivos); efeitos especiais – utilização de desenho animado, 3D, animação de 

objetos, transições entre as cenas, efeitos de cor sobre a cena, se esses efeitos são 

muito ou pouco utilizados e se  sobressaem ou surgem aleatoriamente 

(TREVISAN, 2011).  

  

2.  Conteúdo: busca observar as temáticas que se sobressaem nos videoclipes, bem 

como aparição da imagem do artista. Então, da mesma forma, a que foram 

observados, 

 o gênero – ficcional, quando existe uma trama, uma série de acontecimentos com 

personagens; real - cenas do artista em performances reais, como em shows por 

exemplo; surreal - algo que pareça imaginário, irreal ou abstrato; mensagem – 

correspondência entre imagens e letra da canção, podendo ser: literal – “ilustra o 

que a letra diz, na maior parte do tempo” (TREVISAN, 2011, p, 147); contextual – 

associa o assunto da música, porém não demonstra totalmente o que é dito na letra; 

nenhuma – sem nenhuma ligação diretamente à letra, podendo existir alguma ideia 

ligada ao tema, porém sem muita importância; importância da imagem do artista - 

em que o interprete (ator ou banda) é exibido no vídeo.  

 

“Pode ser: foco no artista com inserções deste em contextos complementares; 

contextualização do artista em situações com um fio condutor por ele estruturado; 

contextualização da música onde o artista é inserido complementarmente (participa 

da história); foco abstrato no artista; contextualização da música com inserções 

independentes do artista (TREVISAN, 2011, p, 148). 
 

Dessa forma, espera-se que as configurações de análise acima citadas transmitam as 

informações necessárias para expor e entender os elementos estéticos que constituem os 

videoclipes e analisar a maneira com que os elementos integram e caracterizam os 

videoclipes.  
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5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS VIDEOCLIPES  

 

5.1 “Neon” – Nocet 

 

Duração: 3 minutos e 2 segundos 

Ano: 1990 

Direção: Guacho Vídeos & Bros 

 

O videoclipe de “Neon” se passa, possivelmente, em uma sala grande, tendo ao fundo 

uma arquibancada com dois degraus e o cenário iluminado com luzes alaranjadas. Os 

integrantes da banda estão posicionados ao meio iniciando a música em um plano conjunto, 

onde assim permanecem durante os seis primeiros segundos da música (figura 17). 

 

            

Figura 17 – frame 1 – Neon 

 

Em seguida, a imagem fecha no guitarrista em primeiro plano com a câmera em tilt 

para cima por dois segundos momento em que volta para o plano conjunto inicial, 

permanecendo assim até os 13 segundos, quando é feito um movimento de zoom in e zoom 

out em primeiro plano no vocalista e na sequência um zoom in em superclose, ainda no rosto 

do vocalista. O restante do videoclipe se passa em longas cenas com o mesmo plano conjunto 

inicial (figura 17) que duram entre cinco, dez e 30 segundos com pequenos inserts em close-

up no vocalista e em primeiro plano no guitarrista. Durante esses inserts é possível notar que 

são usados os efeitos de saturação e slow. Em nenhum momento a troca de imagens acontece 

com as batidas da música, pelo contrário, em certos instantes,  a troca aconteceu até fora de 

sincronia com a dublagem.  
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Percebe-se que não houve grande preocupação com a direção de arte, pois não existe 

um cenário ou algo mais trabalhado, como por exemplo, pode-se ver, ao fundo, as capas dos 

instrumentos largadas em cima dos degraus. Quanto ao figurino, é possível notar o baterista 

usando uma regata preta e o restante da banda, calça jeans e moleton, nada que represente 

algo mais rock, acredita-se que essa era apenas a moda usada na época. O uso de luzes 

alaranjandas e de alguns efeitos de saturação que surgem durante o vídeo certamente têm 

ligação com o nome da música “Neon”, pois em certos momentos a letra fala sobre as luzes 

da noite e o brilho do neon. O zoom in em superclose no rosto do vocalista, que acontece nos 

primeiros segundos da música, mostra muito bem a expressão do vocalista quando ele fala a 

palavra “Yeahh”. É difícil saber se houve uma estética pensada para usar nesse videoclipe, 

querendo remeter à ideia das luzes do neon, ou era o que se podia fazer devido à escassez de 

recuros da época, ou ainda, se o uso de imagens coloridas e saturadas era tendência. 

 Na década de 90, quando a MTV estreava no Brasil, as pessoas aos poucos 

começavam a se familiarizar com esse novo formato audiovisual e a MTV americana já 

produzia vídeos com grande qualidade, porém aqui ainda não era fácil de se produzir algo 

com um bom resultado.  

Podemos constatar que o videoclipe “Neon”, segundo as tipologias apresentadas por 

Trevisan (2011), enquadra-se na categoria “Artista em evidência”, pois não se percebe uma 

trama, todo videoclipe é baseado na performance do artista. Já nos conceitos propostos por 

Negus (1996, apud TREVISAN, 2011), o videoclipe insere-se como “diegético”, pois 

estamos vendo a banda interpretando a música e é instantaneamente identificável com a 

origem do som. Ainda se pode pensar que o uso das luzes e efeitos de saturação remetem, de 

certa forma, o clima da música Neon, o que para Goodwin (1992 apud TREVISAN, 2011) 

pode ser configurado como ilustração.  

 

 

5.2 “It will pass by me” – Nocet 

 

Duração: 3 minutos e 57 segundos 

Ano: 1992 

Direção: René Goya Filho 

 

O videoclipe inicia colorido com um movimento de travelling da direta para a 

esquerda mostrando uma cadeira de balanço, durando menos de 2 segundos, fazendo uma 
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fusão para a banda, quando a imagem torna-se preto e branco. A partir de então, iniciam-se 

inserções do baterista, guitarrista e do baixista, todas em travelling, algumas na mesma batida 

da música e outras não, permanecendo nessa troca de imagens em movimento até os 36 

segundos de vídeo. É praticamente impossível distinguir o cenário em que se passa o clipe, as 

imagens escuras e em preto e branco não favorecem a visualização. O que se pode ver é que 

ao fundo existe algo parecido com uma cortina que é iluminada de baixo para cima com 

alguns canhões de luz (figura 18).  

 

 

Figura 18 – frame 1 – “It will pass by me” 

 

Em seguida, em primeiro plano e com um leve movimento de travelling, surge o 

vocalista que começa a cantar a música, essa cena dura por cinco segundos e, com uma leve 

transição, a imagem volta a ficar colorida e aparece um homem barbado e com olhar vago 

(figura 19). 

 

Figura 19 – frame 2 – “It will pass by me” 

 

A partir desse momento até um minuto e dois segundos de vídeo, intercalam-se 

imagens entre o homem (figura 19), uma mulher andando (figura 20), dois homens tocando 

instrumentos de sopro (figura 21, tuba e trompete, mas que não tem ligação com o áudio) e, 

por último, uma mulher passando a mão pelo seu corpo em superclose (figura 22).   
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Figura 20 – frame 3 – “It will pass by me” 

 

 

Figura 21 – frame 4 – “It will pass by me” 

 

 

Figura 22 – frame 5 – “It will pass by me” 

 

No restante do videoclipe, intercalam-se cenas da performance da banda, sempre em 

preto e branco, e de pessoas aleatórias, sempre coloridas.  

Em “It will pass by me” é possível notar uma maior preocupação com a direção de 

arte, em que os personagens aparecem bem vestidos e, por mais que não seja possível  

distinguir o lugar onde eles estão, existe uma cenografia montada. A letra da música fala 

sobre pensamentos impuros, fantasias humanas e “manchas na escuridão”, isso provavelmente 

explica o por quê das imagens serem mais escuras, as pessoas com olhares distantes - que, por 
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vezes, parecem perdidas - e as cenas em que a banda aparece serem em preto e branco e com 

pouca luz.  

Em relação ao conteúdo do videoclipe, baseado nos conceitos de Trevisan (2011), 

podemos dizer que o gênero é real pois mostra a performance do artista. Quanto à mensagem, 

as imagens não fazem nenhuma relação direta com a letra da música, portanto, podemos 

configurar esse videoclipe como “o artista em evidência”, pois mesmo contando com os 

atores durante o clipe, o foco principal ainda continua sendo a performance da banda. Dentro 

da tipologia apresentada por Goodwin (1992 apud TREVISAN, 2011), é possível constatar 

que o clipe se encaixa no tipo “disjunção”, pois as imagens não tem vínculo com a letra, e 

“diegético, segundo Negus (1996 apud TREVISAN, 2011), pois é possível distinguir de onde 

vem a música. 

  

 

5.3 “Maragato Robot” – Nocet 

 

Duração: 3 minutos e 55 segundos 

Ano: 2007 

Direção: Cristiano Zanella 

 

O videoclipe inicia com movimento tilt de cima para baixo em plano americano, em 

que mostra um homem na varanda da casa, pilchado, fazendo um cigarro (o popular palheiro) 

e ao lado um lampião. O homem acende o cigarro e, com uma leve transição, é enquadrado 

em primeiro plano, quando mostra-o soltando a fumaça. Após mais uma transição, voltando 

para o plano americano, o homem pega o lampião e entra na casa. Então, aos 35 segundos 

começa a música com o guitarrista em primeiro plano. A partir desse momento as cenas 

intercalam-se entre guitarra, bateria, baixo e o homem segurando o lampião ao fundo de um 

dos quartos, como se um estivesse em cada cômodo. Essas imagens são em travelling da 

direita para a esquerda, e voltam da direita para a esquerda (figura 23).  
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Figura 23 – frame 1 – “Maragato Robot” 

 

Essa troca de cenas dentro da casa acontece até um minuto e 15 segundos quando 

mostra as botas do gaúcho em superclose (figura 24), como se ele estivesse saindo da casa. 

 

Figura 24 – frame 2 – “Maragato Robot” 

 

Posteriormente, a imagem volta para dentro da casa, onde as cenas em travelling agora 

intercalam apenas entre os músicos. Isso ocorre até um minuto e 35 segundos quando mostra 

o homem de costas andando por uma estrada escura com seu lampião. Novamente a imagem 

volta para dentro da casa mostrando a performance dos músicos até um minuto e 55 segundos, 

quando é apresentada a cena do gaúcho andando por uma rua, aparentemente na cidade e, 

logo após, entrando em um bar (figura 25).  

 

Figura 25 – frame 3 – “Maragato Robot” 

 

Nesse momento, a imagem volta para dentro da casa. No entanto, a banda está toda 

junta em um plano conjunto, permanecendo assim por oito segundos, até que a imagem 

retorna para o bar, onde o homem bate na mesa em plano detalhe (figura 26) e pede uma 

bebida. 
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Figura 26 – frame 4 – “Maragato Robot” 

 

As imagens intercalam-se entre o homem tomando sua bebida e a banda tocando 

dentro da casa. Isso acontece até os dois minutos e 50 segundos do videoclipe, quando a 

sequência de imagens alterna-se entre o homem andando pelas ruas da cidade e a banda 

tocando dentro da casa. Aos três minutos e 41 segundos, o homem retorna para sua casa, senta 

na mesma da varanda do inicio do clipe. É dando risada e fumando seu cigarro que o clipe 

termina.  

Nesse videoclipe, a maioria dos cortes realiza-se no ritmo da música, o que dá uma 

certa rapidez ao vídeo. Também é possível notar que existe ordem lógica das situações com o 

personagem, que segundo Trevisan (2011), tipifica gênero ficcional, pois o homem está em 

casa, sai e vai para o bar tomar uma bebida, depois ele anda pela cidade e volta para a sua 

casa. Ao analisar a letra, pode-se entender que esse homem está a procura de uma mulher, 

pois o refrão diz: “hoje à noite eu vou te encontrar, hoje à noite eu vou te caçar, se a chuva 

não cair, essa noite eu vou pegar você”, porém não é possível saber se ele a encontrou. 

Fica evidente o cuidado com a direção de arte: o homem está com os trajes da 

indumentária gaúcha, além da pouca luz para realmente termos a impressão de que é o 

lampeão que está iluminando o ambiente, dentro da casa e quando ele anda pela cidade.  

Dessa forma, podemos concluir que o videoclipe “Maragato Robot” encaixa-se no 

tipo “a história em evidência”, onde o vídeo apresenta uma possível história, mesmo com 

inserções da banda tocando no local onde se passa a trama, e, conforme a descrição acima, 

podemos facilmente perceber a narrativa (TREVISAN, 2011). Nas categorias apresentadas 

por Goodwin (1992 apud TREVISAN, 2011), podemos identificar como “ilustração”, visto 

que as imagens representam, de certa forma, o homem à procura da mulher durante a noite, o 

que sugere a letra. O homem andando pela cidade e procurando a mulher, temos a sensação de 

estar dentro da música, pois essa traz emoção ao espectador. Na divisão feita por Negus 
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(1996, apud TREVISAN, 2011), categorizamos esse videoclipe como “diegético”, já que 

visualizamos a banda interpretando a música.  

 

 

5.4 “Doomsday” – Nocet 

 

Duração: 3 minutos e 25 segundos 

Ano: 2012 

Direção: Josué Mainardi 

 

“Doomsday” começa com dois atores fantasiados e com maquiagens características ao 

Dia de Los Muertos1, caminhando em meio a um cenário que se parece com uma construção 

antiga ou um galpão abandonado. Nos primeiros segundos, o logotipo da Nocet aparece no 

centro da tela (figura 27). Essa cena acontece em primeiro plano, plano americano e 

superclose, ainda sem começar a música.  

 

Figura 27 – frame 1 – “Doomsday” 

 

Aos 17 segundos, a música inicia e, em sincronia com as batidas mais fortes, as 

imagens são alternadas entre guitarra, bateria e baixo/vocal. Essas cenas são todas em 

travelling e os planos variam entre primeiro plano, plano americano, plano médio e 

superclose. Dos 24 aos 55 segundos, as cenas consistem apenas na performance da banda 

tocando quando, aos 56 segundos, surgem, em plano detalhe, as faces dos atores fantasiados 

(figura 28). Isso acontece até um minuto e nove segundos de vídeo.  

                                                 
1 No México, o Dia dos Mortos é uma celebração de origem indígena, que honra os defuntos no dia 2 de 

novembro. Começa no dia 31 de outubro e coincide com as tradições católicas do Dia dos Fiéis Defuntos e o Dia 

de Todos os Santos.  
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_dos_Fi%C3%A9is_Defuntos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_de_Todos_os_Santos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_de_Todos_os_Santos
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Figura 28 – frame 2 – “Doomsday” 

 

A partir de um minuto e dez segundos até os dois minutos e 26 segundos, o 

videoclipe concentra-se na performance da banda com algumas pequenas inserções dos atores 

fantasiados (figura 29).  

 

Figura 29 – frame 3 – “Doomsday” 

 

 

Chegando aos dois minutos e 27 segundos, o videoclipe toma outro rumo: surge 

então a figura de um homem correndo em uma estrada, usando uma máscara de porco e 

vestindo traje social (figura 30). 

 

Figura 30 – frame 4 – “Doomsday” 
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No outro lado, aparecem os três integrantes da banda correndo ao encontro do 

mascarado, em uma cena de cortes rápidos que dão a sensação de ação ao vídeo (figura 31). 

Os quatro se encontram no meio da estrada e ficam frente a frente, em uma troca de olhares, 

momento em que o mascarando estende a mão para cumprimentar a banda, porém não é 

correspondido (figura 32). 

 

Figura 31 – frame 5 – “Doomsday” 

 

 

Figura 32 – frame 6 – “Doomsday” 

 

Aos dois minutos e 50 segundos, a imagem volta para a performance da banda 

tocando no galpão, com  inserções dos atores fantasiados e  termina com um dos atores 

fazendo malabarismo com tochas de fogo (figura 33). 

 

Figura 33 – frame 7– “Doomsday” 
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Referindo-se à forma e baseando-se nos aspectos estéticos abordados por Trevisan 

(2011), podemos notar a grande utilização dos planos detalhe, close-up e superclose, que o 

deixa com características diferenciadas dos clipes anteriores. Também é notável que a maioria 

dos cortes segue o ritmo da música, deixando o videoclipe mais rápido e envolvente. Na parte 

final, em que surge o homem com a máscara de porco, pode-se ver o uso de efeitos de cor 

sobre a cena: a imagem fica com tom azulado e surgem alguns ruídos, como se a imagem 

estivesse piscando. No que diz respeito ao conteúdo, possui gênero real, sua mensagem é 

contextual e o foco é no artista.  

Mediante as categorias apresentadas na literatura especializada, podemos concluir que 

o videoclipe de “Doomsday”, na visão de Goodwin (1992), encaixa-se na “ilustração”, pois a 

letra discorre sobre o “juízo final”, já que os dois personagens representam o tolo e o sábio e, 

ao interpretar a letra, é possível fazer essa ligação. Segundo os conceitos de Negus (1996, 

apud TREVISAN, 2011), trata-se de “diegético”, pois vemos a banda executando a canção. 

Para Soares (2004), atribuem-se as “esferas do som”, pois os movimentos de câmera tornam-

se agressivos durante a execução da música e, no final, ainda surgem efeitos especiais que 

alteram a cor do vídeo e geram ruídos. Por fim, através de Trevisan (2011), classifica-se como 

“Conceito em evidência”, uma vez que o foco principal não é a representação da banda, e sim 

a concepção de “juízo final” que acontece durante o videoclipe: os personagens maquiados 

representando o tolo e o sábio, e o homem com a máscara de porco representando o fim do 

mundo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com o passar do tempo, pode-se observar que o videoclipe é mais do que apenas um 

formato audiovisual ligado à música, onde, se comparado à linguagem cinematográfica ou 

televisual, é bem menos tradicional, tornando-se uma forte ferramenta de divulgação por meio 

de uma estética de imagens, que adquiriu sua própria estética com base em outras já 

existentes. Do mesmo modo que a publicidade, o videoclipe utiliza componentes artísticos e 

estruturais de outros formatos para deixar a mensagem mais atrativa, ambos feitos para vender 

um produto, nesse caso uma música ou artista.  

Devido à facilidade de acesso aos equipamentos audiovisuais e distribuição das 

produções, a maioria das bandas utiliza esse formato para a divulgação de seus trabalhos, em 

Santa Maria podem-se citar como exemplo as bandas “Sexta Etílica”, Sandro e Cícero, “Os 

Marias”, Rinoceronte e Nocet”, sendo a última uma das precursoras na produção desse 

formato na cidade, tendo desenvolvido seu primeiro videoclipe em 1990. Portando, o presente 

trabalho teve como tema de estudo a estética dos videoclipes em Santa Maria, através de uma 

análise das produções videoclípticas da Banda Nocet. 

 Atualmente, a concorrência no mercado musical é muito ampla, consolidar-se nesse 

meio é fruto de muito trabalho e dedicação, por esse motivo, compreender o assunto do 

presente estudo teve sua importância particular para o autor, músico há 13 anos, integra uma 

banda e sabe da importância do videoclipe como ferramenta de divulgação. Quando se fala 

em produção de videoclipes, os grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 

Alegre detém contingente técnicos e profissionais especializados e investimento em grandes 

produções, portanto obtém maior destaque. Sendo assim foi interessante observar como se dá 

a concepção de videoclipes no interior do estado, distante dos grandes eixos de produção 

audiovisuais já consolidados. Então, o problema de pesquisa apresentado foi: Quais os 

elementos apontam a estética dos videoclipes da Banda Nocet? Essa explicação obteve-se 

através da observação das estéticas empregadas no videoclipes “Neon” (1990), “It will pass 

by me” (1992), “Maragato Robot” (2007) e “Doomsday” (2012) da Banda Nocet. 

Inicialmente foi feita uma revisão bibliográfico buscando os principais conceitos sobre 

o audiovisual e videoclipe, afim de que se tivesse o fundamento teórico necessário para 

interpretar o que se passava em cada videoclipe. Também foram abordados assuntos como a 

origem dos videoclipes, as linguagens visuais utilizadas, elementos, estética dos videoclipes e 
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as classificações dadas por diversos autores. Ainda, buscaram-se informações sobre a cena 

rock em Santa Maria para poder contextualizar o trabalho da Banda Nocet. 

Como guia para as análises foi utilizada a metodologia proposta por Trevisan (2011), 

onde se sugeriu uma estrutura de análise que abrangesse as características de forma, 

englobando enquadramentos, imagem (tempo e rapidez das cenas, cortes e ritmo) e feitos 

especiais, e conteúdo, abordando gênero, mensagem e a importância da imagem do artista 

apresentada no vídeo.  

Após analisar os videoclipes dentro da estrutura proposta por Trevisan (2011), e os 

classificar através dos autores mencionados na literatura especializada. Foi possível constatar 

que os quatro videoclipes da Banda Nocet possuem o foco principal na performance da banda, 

alguns deles trazendo a noção de narrativa, mas nenhum que seguisse fielmente ao que dizia a 

letra, ou que apresentasse uma história a parte. Sendo assim, podemos concluir que, baseado 

na análise dos videoclipes da Banda Nocet, a estética de seus videoclipes é basicamente 

performática tendo como eixo central a imagem do artista. Além disso, notou-se uma 

evolução na utilização dos recursos estéticos audiovisuais. O primeiro vídeo era apenas 

performático e sem preocupação com a direção de arte e fotografia, no segundo pode-se notar 

que foi dada uma atenção maior para fotografia e a direção de arte. Já no terceiro videoclipe 

havia uma narrativa, onde essa era inserida em meio a banda. No quarto e último clipe, a 

direção de arte tem papel fundamental, pois os personagens estão bem maquiado e tem uma 

boa interpretação e a direção de fotografia tem papel fundamental dando ritmo e dinâmica ao 

clipe. 

Tomou-se a banda estudada como referência de produção videoclíptica em Santa 

Maria em função do tempo em que permanece em atividade, bem como, suas importantes 

contribuições para a cena audiovisual local. A partir do que foi observado, onde a maioria das 

produções são performáticas, abre-se espaço para novas experimentações na produção de 

videoclipes em Santa Maria, sabendo que existem tantas outras possibilidades não observadas 

nos vídeos estudados, mas que em função da tecnologia expandem a criatividade.   
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